
CONTEÚDO E TV DIGITAL NO
CELULAR SÃO VEDETES DA 3GSM
O recado deixado durante o maior evento de comunicação móvel do mundo é claro: quem não investir em
equipamentos e tecnologias para o provimento de conteúdo em portáteis verá seu negócio afundar

F E R N A N D A K. ÂNGELO*
arcelona, na Espanha, viu
cerca de 50 mil visitantes
sedentos por novidades

em telecomunicações ocuparem
suas ruas e hotéis entre os dias 13
e 16 de fevereiro, quando recebeu
o maior evento de telefonia celular
do mundo. Com 962 expositores,
40% a mais do que na edição de
2005, o 3GSM World Congress exi-
biu novidades como os aparelhos
com suporte à tecnologia HSDPA
(High Speed Downlink Packet Ac-
cess), que já vem sendo tratada por
alguns como parte da 4G de tele-
fonia celular - mesmo que desen-
volvimentos sobre a 3G ainda es-
tejam longe do auge.

A tecnologia, capaz de elevar a

3,6 Mbps a velocidade de transmis-
são de dados em um telefone celu-
lar, foi vista em funcionamento em
estandes como o da e NTT DoCo-
Mo. A operadora japonesa, por
exemplo, mostrou protótipos de
aparelhos HSDPA da Fujistsu, Mo-
torola e NEC. O desempenho des-
sa tecnologia é bem superior ao ob-
tido atualmente com a WCDMA
(Wideband Code Division Multiple
Access), que atinge velocidades de
até 384 kbps (kilobits por segundo).

Outra novidade de destaque
na feira foram os modelos de celu-
lares dual-mode, capazes de ope-
rar sob mais de uma plataforma
tecnológica. Esses aparelhos fun-
cionam tanto na rede GSM quan-
to na Wi-Fi, WCDMA ou mesmo

nas redes de telefonia fixa. Um des-
ses aparelhos pôde ser conferido
no estande da Nokia, que lançou
durante o 3GSM o modelo Nokia
6136, seu primeiro produto para
redes UMA (Unlicensed Mobile
Access). O celular opera sob a rede
GSM além de utilizar tecnologias
wireless, como Bluetooth ou
WLAN (wireless local área net-
work), o que lhe permite fazer
chamadas via internet.

Também durante o evento a fa-
bricante finlandesa divulgou as ex-
pectativas de que suas vendas cu-
mulativas de smartphones basea-
dos na plataforma de software S60
totalizarão 50 milhões de unidades
até o fim de fevereiro. Além disso,
a Nokia contará com a parceria fir-

mada com a operadora Vodafone
para incentivar a adoção dessa pla-
taforma como padrão de celulares
em todo o mundo.

TV DIGITAL

Mais atraente que os novos apare-
lhos, a W digital no celular chamou
a atenção. No estande da Sam-
sung, o SGH-P900 chegou a cau-
sar alvoroço. Além de trazer um
design pra lá de atraente, o telefo-
ne será usado para testar transmis-
sões durante a Copa do Mundo da
Alemanha, a partir de junho. O
equipamento utiliza o padrão T-
DMB (Terrestrial Digital Multime-
dia Broadcasting), já adotado pela
fabricante para a oferta de serviços
de TV digital aos usuários na Co-
réia do Sul.

Enquanto o Brasil ainda discu-
te qual seria o melhor padrão pa-
ra a TV digital convencional (leia
reportagem sobre o assunto à pá-
gina 26), a Europa já debate o pa-
drão para a W digital móvel. São
dois os candidatos: o T-DMB, ba-
seado na tecnologia DAB (Digital
Audio Broadcasting), já bastante
utilizada no continente, e o DVB-
H (Digital Video Broadcasting -
Handheld), que conta com o
apoio de Nokia, Motorola, NEC e
Sony Ericsson.

Uma vez que os aparelhos ga-
nham capacidades para a transmis-
são de dados em alta velocidade e
TV em tempo real, entre tantos ou-
tros recursos, a aposta de especia-
listas está nos provedores de con-
teúdo para esses equipamentos.

Entre as novidades da Nortel,
por exemplo, estavam serviços co-
merciais de HSDPA. A Logi-
caCMG e a Seven também apre-
sentaram durante o evento suas
ferramentas destinadas às opera-
doras móveis para a oferta de ser-
viços de envio instantâneo de e-



mails - aTelemar já utiliza o Work-
group Edition, da companhia nor-
te-americana.

Outro indício de que a tendên-
cia deve mesmo decolar foi a parce-
ria anunciada pelo Google e aVo-
dafone. O acordo entre as empre-
sas deu origem ao serviço batizado
deVodafone Live, que permitirá aos
clientes da operadora realizar bus-
cas a partir de seus celulares.

Indo além do discurso, a Via-
com, dona das marcas Music Tele-
vision (MTV), Nickelodeon e Para-
mount Comedy, entre outras, reve-
lou a estratégia de levar o conteú-
do de seus canais ao celular. A em-
presa iniciou a oferta de conteúdo
para TV em celulares apenas na Eu-
ropa, sem planos detalhados de ex-
pansão da estratégia.

INIMIGO MEU?

Para não deixar dúvidas da onda
de conteúdo nos celulares, até
mesmo operadoras rivais decidi-
ram unir forças para conquistar
mercado. Algumas das maiores
operadoras do mundo aceitaram
a proposta da GSM Association
para se unir e iniciar uma campa-
nha em prol de ferramentas de
mensagens instantâneas nos ce-
lulares. Durante o 3GSM, China
Mobile, Orange, Telefônica, TIM,
T-Mobile e Vodafone e altos-exe-
cutivos da turca Thurkcell e da in-
diana Bharti reuniram-se para
discutir e garantir a interoperabi-
lidade de suas redes para a oferta
de serviços de mensagens instan-
tâneas. A proposta é facilitar o
uso dessa ferramenta, utilizando
o SIM card para fazer a autentica-
ção ao invés do usuário ter de en-
trar com login e senha.

A parceria entre as operadoras
foi anunciada por Rob Conway,
CEO da GSM Association. Segun-
do ele, a comunidade GSM que se
formará tem potencial de reunir
cerca de 700 milhões de usuários
em todo o mundo. O executivo re-
conhece que as operadoras usuá-
rias do padrão terão muito trabalho
de agora em diante, especialmente
com o crescente uso das tecnolo-
gias IMS, HSDPA, navegação na
internet e compartilhamento de ví-
deo, entre outras que devem surgir
ao longo do tempo.

ATÉ A MICROSOFT

Em outra de suas já tradicional-
mente animadas apresentações, o
CEO da Microsoft, Steve Ballmer,
falou sobre inovações tecnológicas
de mobilidade. Entre as soluções
demonstradas estavam as versões
para dispositivos móveis do Win-
dows Live, Office Communicator e
Mobile Device Center.

Todas as ferramentas, conforme
Ballmer, são parte do compromisso
da companhia em prover aplica-
ções de ponta a ponta para os usuá-
rios de portáteis. "Nossa missão é
fazer funcionar a integração entre
PCs, servidores, celulares e serviços.
Sejam eles da Microsoft ou não",
discursa o principal executivo da gi-
gante do software. Ballmer adian-
tou que a Nokia e a Ericsson, por
exemplo, estão licenciando códigos
da Microsoft para desenvolver apli-
cativos compatíveis com o Messen-
ger e o Outlook, sem necessaria-
mente rodar o Windows Mobile em
seus equipamentos.

A versão 5 do sistema opera-
cional para dispositivos móveis foi
um dos personagens principais da
apresentação de Ballmer. O exe-
cutivo demonstrou, ao vivo, al-
guns de seus recursos, bem como
de softwares como o Office Com-
municator e Windows Live for
Mobile. Entre as funcionalidades
estavam a ferramenta de mensa-
gens instantâneas, que permite
não apenas a troca de dados, mas
de voz, via ligação IP, entre um ce-
lular e um computador, ou entre
dois portáteis.Os expectadores
também assistiram à W digital e
ao envio de uma apresentação em
PowerPoint e fotografias a partir
de um celular por meio da tecno-
logia Bluetooth.

Novidades não faltaram aos vi-
sitantes do 3GSM, que pouco tem-
po tiveram para conhecer a bela ar-
quitetura de Barcelona. No final
das contas, os representantes de
empresas de todo o mundo pre-
sentes no evento 3GSM voltaram
para casa com uma certeza: as em-
presas que não investirem em so-
luções e parcerias para a oferta de
conteúdo em celulares devem su-
cumbir com o passar do tempo. (*A
repórter viajou para Barcelona, na Es-
panha, a convite da VeriSign) 
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